
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2019 
Fem  iLEARNING   

Facebook i Twitter per a persones 

emprenedores 
  Treure el màxim partit d’aquestes eines digitals que formen part de la gestió 

del negoci 
 

Adreçat a  

 Persones emprenedores que estiguin impulsant el seu projecte empresarial. 

 Micro empreses, autònoms i professionals de qualsevol sector. 
 

 Les persones participants han d’estar habituats a navegar per Internet i disposar d’un compte a 
Facebook . 

 El curs és pràctic, les persones participants hauran de venir amb el seu ordinador portàtil.  
 

 
Objectius  

 Capacitar als emprenedors per treure el màxim partit de la seva pàgina de Facebook, i del compte de 
Twitter gestionant correctament la visibilitat i comunicació del seu projecte empresarial en les dues 
xarxes socials. 

 

Continguts 

Sessió 1: Facebook  

Continguts: 
 Introducció. Tipus de comunicació. 
 El públic objectiu. 
 Diferències entre perfil i pàgina d’empresa. 
 L’algoritme de Facebook. 
 Configuració d la pàgina: segmentació, atribució, rols, etc... 
 Informació de la pàgina. 
 Funcionalitats. Com treure’n el màxim partit. 
 Gestió de les publicacions. 
 Tipus de continguts que hi podem compartir. Formats. 
 Connectar amb altres xarxes socials. 
 Estadístiques. 
 La promoció i la publicitat al Facebook. 
 Anàlisi de referents i competidors. Benchmark. 

 



                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

Sessió 2: Twitter 
 
Continguts: 

 Introducció. 
 Compte: configuració, dades, privacitat... 
 Extracte: resum del nostre perfil i informació. 
 Fotografies: perfil, portada, fons. 
 Comunicació: tipus de publicacions, RT, mencions. 
 Els Hashtags. 
 La piulada perfecta. 
 Seguidors i seguint. 
 Assignació dels comptes que seguim, a llistes->segmentació. 
 Connectar amb altres xarxes socials. Automatització. 
 Programar contingut. 
 Mesurar i monitorar. 
 Anàlisi de referents i competidors. Benchmark. 
 Definir una estratègia. 

 
Expert  

Helena Casas,Llicenciada en psicologia, Màster en màrqueting digital i comerç electrònic. Consultora, 

speaker i docent en màrqueting digital i marca personal. 

https://www.3isic.com 

 

Calendari 

Dates: 21 i 28 de maig de 2019,  de les 10.00h a les 14.00h (8hores). 
 
Edifici de l’Enològica, C/ Amàlia Soler, 29 de Vilafranca del Penedès 
Servei de Promoció Econòmica, Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
 

Inscripció gratuïta. Aquesta activitat formativa està 100% subvencionada. 

Les places són limitades i s’atorgaran per ordre d’inscripció.  
 

 Per fer la inscripció cal omplir i enviar el formulari de l’enllaç  FORMACIÓ 
 A través de la web  https://promocioeconomica.vilafranca.cat/ 

 
 

Tel.   93 817 11 69            
Mail: promocioeconomica@vilafranca.cat 
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